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Broadcast:- ھي عملیة ارسال رسالة من شخص واحد الى مجموعة اشخاص ضمن الشبكة  وكل

.یستقبلھا ویتعامل معھا  بشكل مستقل عن غیرهBroadcastشخص یستلم الرسالة وتتأكد منھا انھا 

IP=192.168.1.1
Port=9001

شخص یرسل رسالة
Welcome In my shop

شبكة قد تكون شبكة 
محلیة أو شبكة انترنت

IP=192.168.1.0
Port=9001

IP=192.168.1.2
Port=9001

IP=192.168.1.3
Port=9001

IP=192.168.1.4
Port=9001

IP=192.168.1.5
Port=9001
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؟..فوائده Broadcastیستخدم أین

رسالة الى اشخاص ال نعرف عنوانھم على شبكة ما  ویھمنا ان  تصلھم المعلومة مثال شبكة محلیة إلرسال

ق یعلیھا مجموعة مستخدمین وترید ارسال رسالة لكل المستخدمین وانت ال تعرف عنوانھم عن طر

Broadcast الخادم بین تستطیع االرسال للجمیع دون معرفة العناوین وتفید ھذه الطریقة في معرفة عنوان

على انھ خادم ونستطیع التعامل جمیع ضمن الشبكة والخادم فقط یجیبمجموعة حواسیب اي نرسل رسالة لل

معھ بشكل مستقل

Broadcastمضار

كل شخص ضمن الشبكة التي نرسل لھا سوف یستلم المعلومة حتى وان لم یكن متصنت على بورت .1

و یستلمھا ویعالجھا لمرحلة معینة ویھملھا منما یؤدي الى  تأخیر االرسال اي حتى ان لم تكن الرسالة تھمھ فھ

Broadcastالتي یؤدیھا ھذا الحاسوب بسبب ھذه الرسالة األعمالفي عمل بقیة 

ال یتجاوز البث اكثر من شبكة واحدة اي اننا نرسل رسالة للموجودین ضمن شبكة واحدة فقط وال نستطیع .2

على اكثر من راوتراالرسال ألكثر من شبكة

بطریقتینBroadcastفیكون االرسال

1.Limit Broadcast: ارسال رسالة الى كل المتواجدین في الشبكة التي نحن فیھا ویكونBroadcast

.255255.255.255ھنا عنوانھ 

IPAddress.Broadcastدالةونحصل على ھذا العنوان عن طریق

IP=192.168.1.2
Port=9001

IP=192.168.1.3
Port=9001

IP=192.168.1.4
Port=9001

IP=192.168.1.1
Port=9001
Broadcast=255.255.255.255
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2.Direct Broadcast: ونرسل لكل المتواجدین ھنا نرسل الرسالة الى مجموعة اشخاص ضمن شبكة اخرى

.ضمن تلك الشبكة

؟..لشبكات اخرىBroadcastفكیف نحصل على عنوان 

Networkعنوان شبكةمقسم الى جزئینIPنعرف كل عنوان  address وعنوان الحاسبةHost

address ویكون عدد البتات في كل جزء حسبClassھ العنوان یالذي ینتمي ال.

Hostرقم ضمن عنوان ىھوا اقصBroadcastفیكون عنوان 

IP=127.168.1.2
Port=9001

IP=127.168.1.3
Port=9001

IP=127.168.1.4
Port=9001

IP=192.168.1.1
Port=9001
Broadcast=127.16.4.36

IP=127.16.4.2
Port=9001

IP=127.16.4.3
Port=9001

IP=127.16.4.4
Port=9001
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لو كان لدینا ھذا العنوان:1مثل

501681921

Host AddressNetwork Address/24bit

بت لعنوان 8بت وبقت 24عنوان الشبكة من ءبت الى جزئین جز32المكون من IPھنا قسم العنوان 

Host وقلنا انBroadcast ھوا اقصى عنوان من عناوینHost بت لل 8اي نجعلHost كلھا واحد

بشكل التاليBinaryام ظبن

11111111

لكل مستخدم منضم الى ھذه الشبكة ھو Broadcastوھنا یكون عنوان في النظام العشري 255اي تساوي 

2550168192
اي عندما نرسل رسالة الى ھذا العنوان كل شخص منضم الى ھذه الشبكة سوف یستلم الرسالة

ھذا العنوانلو كان لدینا :2مثل

0416172
Host AddressNetwork Address/26bit

بت لعنوان 5بت وبقت 26عنوان الشبكة من ءبت الى جزئین جز32المكون من IPھنا قسم العنوان 

Host وقلنا انBroadcast ھوا اقصى عنوان من عناوینHost بت لل 5اي نجعلHost كلھا واحد

بشكل التاليBinaryبنضام 

11111

لكل مستخدم منضم الى ھذه الشبكة ھو Broadcastوھنا یكون عنوان في النظام العشري  63اي تساوي 

63416172
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Broadcastفي بیئة الدوت نت

كل المتواجدین داخل الشبكة بشكل رسالة لإمكانیة إرسال بیانات عبر الشبكة classUdpیوفر 

Broadcastأي إننا .سوف یستلم الرسالة رسالاإلبالشبكة  یتصنت على نفس بورت وكل شخص متصل

نرسل إلى الراوتر ویقوم الراوتر ببث ھذه الرسالة إلى الجمیع بدال من إرسالھا إلى شخص محدد ألننا أعلمناه 

لم أوالجمیع أوستلم شخص واحد اأنوال یھمنا اإلذاعيھي عملیة شبیھ بالبث أي.Broadcastإنھا رسالة 

والبورت الذي نرسل لھ نفس IPAddress.Broadcastیستلمو  ھنا  نجعل العنوان الذي نرسل لھ 

وھذه من اكثر میزات Broadcastالبورت الذي یتصنت علیھ األشخاص الذین نرید ان نرسل لھم رسالة 

من یدخل المحل  ویتصل بشبكتھ ترسل لھ رسالة ھذا البروتوكول مثال لو كان لدینا محل تجاري ونرید كل

.ترحیبیة او عملیة بت استاذ محاضرة لمجموعة من الطالب

  عملیةBroadcastال تتجاوز بالبث اكثر من راوتر واحد أي ضمن الراوتر یكون البث

 عملیة التنصت على رسائلBroadcastتكون اعتیادیة نفس طریقة التصنت السابقة
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بشكل التالي تأخذ برامترین األول بورت األرسال الذي یستلم علیھ كل كون دالة األرسال للجمیعن

األشخاص ضمن الشبكة الثاني البیانات بشكل  بایت

VB.NET CODE
1. Sub send_Data_Broadcast(ByVal port_number As Integer, ByVal the_message As
Byte())
2. Dim ipednp = New IPEndPoint(IPAddress.Broadcast, port_number)
3. Dim udpClient As New UdpClient()
4. udpClient.Send(the_message, the_message.Length, ipednp)
5. End Sub

توضیح الخطوات

الذي نرسل لھIPEndPointحددنا 2خطوة رقم .1

 نجعل العنوانIPAddress.Broadcast لألشخاص ضمن نفس اذا كنا نرید ان نرسل

Directالشبكة التي نحن فیھا Broadcast

بدال او نجعل العنوان نحن نكتبھ بشكل سلسلةIPAddress.Broadcast اذا كنا نرید ان

Limitنبث لشخص ضمن شبكة اخرى  Broadcast

والبورت یحدده المرسل

ألرسال البیانات خاللھUdpClientكونا كائن جدید من نوع 3خطوة رقم.2

الذي حددناهipednpارسلنا البیانات وطولھا الى 4خطوة رقم .3

 محتوى الرسالة  للجمیع جراء بھذا األنص رسالةلبثhi hussien یجب أن .9001على البورت

لكي یستلمو الرسائل9001یكون الجمیع یتصنتون على بورت اإلرسال وھو 

VB.NET CODE
send_Data_Broadcast ( 9001, Encoding.ASCII.GetBytes( “hi hussien”))

صورة موجودة داخل حاضنة الصور  لبثpictureBox1 بایتات إلىبھذا اإلجراء  نحول الصورة

ونرسلھا الى الدالة ألرسالھاMemoryStreamبتخزینھا داخل 

VB.NET CODE
Dim a12 As Image=picturebox1.image
Dim MY_MemoryStream As MemoryStream = New MemoryStream
a12.Save(MY_MemoryStream, Imaging.ImageFormat.Jpeg)
Dim ArrImage As Byte() = MY_MemoryStream.GetBuffer
MY_MemoryStream.Close()
send_Data_Broadcast(9001, ArrImage)
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تكوین برنامج لمؤسسة ما فعند دخول أي شخص إلى :تطبیقات برمجیة

المؤسسة واتصالھ بشبكة یستقبل رسائل ترحیبیة من المركز

فكرة ھذا البرنامج انھ یستمر بالبث على بورت محدد داخل نطاق المؤسسة وعند دخول اي شخص الى 

لبرنامج یفید في عرض ھذا االشبكة واتصالھ بشبكة المركز سوف یستلم اي رسالة تبث من قبل المركز 

مثال نصمم برنامج  مستلم لألشخاص  وكل المؤسسات في .المؤسسة في حال دخولك لھامعلومات عن

الدولة تشغل برنامج المرسل ففي حال وصولك بجانب اي مؤسسة وترید معرفة اخبارھا فقط تتصل بشبكة 

التي ترید المؤسسة ھذه المؤسسةالمؤسسة وسوف تستلم المعلومات والرسائل واألخبار والتعریفات عن

Smartوحتى تستطیع استقبالھا عبر ھاتفك المحمول بتكوین برنامج المستلم للھواتف .عرضھا لك 

Deviceبنفس الكود المكتوب باألسفل

ندرج تایمر ونجعلھ یبث send_messageبشكل التالي ونغیر اسمھا إلى نكون فورم الخاصة بالمرسل

إلى كل المتواجدین على الشبكة بشكل مستمرmessage_TextBoxمحتوى النص 

VB.NET CODE
Imports System.Net
Imports System.Net.Sockets
Imports System.Text
Imports System.IO
Public Class send_message

Sub send_Data_Broadcast(ByVal port_number As Integer, ByVal the_message As
Byte())
Dim ipednp = New IPEndPoint(IPAddress.Broadcast, port_number)
Dim udpClient As New UdpClient()
udpClient.Send(the_message, the_message.Length, ipednp)
End Sub

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
send_Data_Broadcast(9001, Encoding.ASCII.GetBytes(message_TextBox.Text))
End Sub
End Class
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إلىنص نغیر اسمھا أداةبشكل التالي حیث تستقبل الرسائل داخل نكون فورم للمستلم

message_TextBoxمالمستلأمامرسائل وتعرض

VB.NET CODE
Imports System.Net
Imports System.Net.Sockets
Imports System.Threading
imports System.Text
imports System.IO
Public Class recived_message
Dim myth As Thread
Dim udpClient As New UdpClient(9001)
Sub REcivedData()
While True
Dim RemoteIpEndPoint As New IPEndPoint(IPAddress.Any, 0)
Dim receiveBytes As Byte()
receiveBytes = udpClient.Receive(RemoteIpEndPoint)
Dim returnData As String = Encoding.ASCII.GetString(receiveBytes)
message_TextBox.Text = message_TextBox.Text & vbNewLine & returnData
End While
End Sub
Private Sub recived_message_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
Try
udpClient.Close()
myth.Abort()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub recived_message_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
myth = New Thread(New System.Threading.ThreadStart(AddressOf REcivedData))
myth.Start()
End Sub
End Class
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في ھذا التطبیق ان بروتوكول غیر امن واي شخص یعرف بورت األرسال یستطیع UDPمن مضار 

ھ فھو بث لمجموعة والكل یستلمالتنصت علیھ وأستالم المعلومة حتى وأن لم یكن مرخص ل

بشبكة تستلم بجھازك المحمولایضا عندما تتصلاذا اردنا تطبیق ھذه الفكرة على األجھزة المحمولة

Smartوع نفتح مشر.الرسائل Deviceجدید ونكون نافذة كما في الشكل وندرج اداة نص نسمیھا

message_TextBoxالبرنامج السابقالبرنامج موجود في المرفقات .مأمام المستلرسائل وتعرض

VB.NET CODE
Imports System.Collections.Generic
Imports System.ComponentModel
Imports System.Data
Imports System.Drawing
Imports System.Text
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Net
Imports System.Net.Sockets
Imports System.IO
Imports System.Threading
Public Class Form1
Dim myth As Thread
Dim udpClient As New UdpClient(9001)
Sub REcivedData()
While True
Dim RemoteIpEndPoint As New IPEndPoint(IPAddress.Any, 0)
Dim receiveBytes As Byte()
receiveBytes = udpClient.Receive(RemoteIpEndPoint)
Dim returnData As String = Encoding.ASCII.GetString(receiveBytes, 0,
receiveBytes.Length)
message_TextBox.Text = message_TextBox.Text & vbNewLine & returnData
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End While
End Sub
Private Sub Form1_Closing(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles MyBase.Closing
Try
udpClient.Close()
myth.Abort()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
myth = New Thread(New System.Threading.ThreadStart(AddressOf REcivedData))
myth.Start()
End Sub
End Class


